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Z039363/D315474 Adviesnota aansluiting van Vervoerscentrale PlusOv bij Werkgeversvereniging 

Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 
  

Voorstel  1. De gemeenteraad voor te stellen om geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen in 
de zienswijze over de aansluiting van de Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOv) bij de 
Werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De gemeenteraad voor te stellen om geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen in de 
zienswijze over de aansluiting van de Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOv) bij de 
Werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z037919/D315717 Actualisatie beleid minima en schuldhulpverlening en invoering Voorzieningenwijzer 2020 - 

2023 
  

Voorstel 1. Het beleidsplan 'integrale ondersteuning van mensen met een laag inkomen en/of financiële 
problemen 2020-2023' (D315832) vast te stellen en ter besluitvorming aan te bieden aan de raad. 
2. De reactie op de inspraak minima en schuldhulpverlening 'Nota beantwoording zienswijzen 
Actualisatie beleid minima en schuldhulpverlening en invoering voorzieningenwijzer 2020 - 
2023' (D315715) vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Het beleidsplan 'integrale ondersteuning van mensen met een laag inkomen en/of financiële 
problemen 2020-2023' (D315832) vast te stellen en ter besluitvorming aan te bieden aan de raad. 
2. De reactie op de inspraak minima en schuldhulpverlening 'Nota beantwoording zienswijzen 
Actualisatie beleid minima en schuldhulpverlening en invoering voorzieningenwijzer 2020 - 
2023' (D315715) vast te stellen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z039876/D315887 Toeristenbelasting 2020 
  

Voorstel De Raad voor te stellen de volgende Verordening vast te stellen; 
1. Verordening tot wijziging van de verordening Toeristenbelasting 2005 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Het besluit De Raad voor te stellen de volgende Verordening vast te stellen; 
1. Verordening tot wijziging van de verordening Toeristenbelasting 2005 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 


